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ค าน า 
 

เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของท างราชการ พ.ศ.2540     
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 รวมทั้งยุทศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)  ได้ให้ความส าคัญต่อการต่อต้าน
ทุจริต และให้ภาคราชการส่งเสริมมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐ พร้อมทั้งพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่
ประชาชน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพ่ือเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐและพัฒนาความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐอย่างจริงจัง เพ่ือให้ภาคราชการเป็น
ที่เชื่อถือไว้วางใจแก่ประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลโปุงแดง จึงได้จัดท านโยบายปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต เพ่ือเป็นมาตรฐานและแนวท างปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและบุคลากรทุกคนยึดถือเป็น
แนวท างการปฏิบัติควยคู่กับกฎข้อบังคับอ่ืนๆอย่างทั่วถึง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 
เห็นชอบให้น่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณภาพและความโปร่งใสในการด าเนินการ
ของภาครัฐเป็นมาตรฐานการปูองกันการทุจริตในเชิงรุกท่ีหน่วยงาน ภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ  
 

ดังนี้ เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีและเพ่ือเป็นการขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธ์ 
ศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลโปุงแดง จึงขอก าหนดนโยบาย/มาตรการเพ่ือสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโปุงแดง ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ค านิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น  
 

ทุจริต  หมายถึง การแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้ โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับ ตนเองหรือผู้อื่น  
คอร์รัปชั่น  หมายถึง การให้สัญญาว่าจะให้ การรับ เรียกรับทรัพย์สิน ไม่ว่าจะอยู่ใน รูปแบบของเอกสาร 

ข้อมูล เงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม เพ่ือให้บุคคลยกเว้นการ กระท า อันเป็นการ ให้ได้มาหรือ
รักษาไว้ ซึ่งเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือประโยชน์ใดๆ อันมิชอบให้กับตนเองพวกพ้อง ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
รวมถึงการกระท าที่ขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ของหน่วยงาน และ กฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย 
ต่อประชาชนกลุ่มบุคคล หรือบุคลากร บริษัทห้างร้านหรือ ผู้มีส่วนได้เสีย และองค์กรอ่ืนใดที่ติดต่อเกี่ยวข้องกับ
หน่วยงาน เพ่ือให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิควรได้ทั้ง ต่อองค์กร ตนเอง หรือผู้เกี่ยวข้องเว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นให้กระท าได้ หลักทั่วไปของนโยบายในการต่อต้าน
คอร์รัปชั่น ห้ามผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกประเภทของหน่วยงาน 
ดาเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบและห้ามกระท าการอ่ืนใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับ การ
ทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ไม่ว่าท างตรงหรือท างอ้อมก็ตาม  

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยา หมายถึง การรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อ่ืนใด
จากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือ วัฒนธรรม หรือให้กัน
ตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม  

ประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่งที่มูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับ บริการ การรับการ
ฝึกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน  

เจ้าหน้าที่จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดได้ต่อเมื่อมีกฎหมาย กฎ หรือมีข้อบังคับโดยอาศัยอานาจ
ของกฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากกฎหมายกฎหรือข้อบังคับข้างต้น จึงต้อง 
มาพิจารณาตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประกาคณะกรรมการ 
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย ธรรมจรรยา
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของ เจ้าหน้าที่ของ
รฐั พ.ศ. ๒๕๔๔  
 
กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน  

๑.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวมและการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ ถูกต้อง
ตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวกับ
ประโยชน์ส่วนรวม หรือความแตกต่างระหว่างสินน้าใจและสินบนได้ รวมถึงการแจ้งเตือนในกรณีท่ีอาจสุ่มเสี่ยงต่อ
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ อาทิ ช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นต้น 

๒. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ เห็นความสาคัญและมีจิตส านึก ในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น 
รวมทั้งจัดให้มีมาตรการควบคุมภายในเพื่อปูองกันการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ  

๓. ก ากับดูแลให้การดาเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัด เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด  

๔. แนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ครอบคลุมการปฏิบัติ หน้าที่
ราชการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการ  อาทิ การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากรการเลื่อน ต าแหน่ง 
การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การพิจารณาอนุมัติอนุญาตโดยผู้ บังคับบัญชาทุก



ระดับจะท าความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนาไปใช้ปฏิบัติในโครงการ กิจกรรมที่อยู่ใน ความรับผิดชอบ และ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ  

๕. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอ่ืนใด ที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริต
คอร์รัปชั่น การรับ หรือการให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิเสธต่อการกระท า โดยใช้ มาตรการ
คุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่ กาหนดไว้ใน
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน  

๖. การฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ ของ
รัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น เป็นผู้กระท าความผิดท างวินัย ผู้บังคับบัญชาจะต้องดาเนินการท างวินัย
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น  

๗. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้มีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ที่เป็นการฝุาฝืนการรับทรัพย์สินฯ ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา ๑๐๓ จะต้องรับ โทษ 
ตามมาตรา ๑๒๒ มีโทษจาคุกไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ผู้ใดให้ขอให้ หรือ รับว่าจะ
ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐฯ เพื่อจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ หรือ ประวิงการ
กระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่ มีโทษจาคุกไม่เกินห้าปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ตาม ที่กาหนดไว้
ในมาตรา ๑๒๓/๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ ทุจริต  

๘. เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินจากผู้ให้ทรัพย์สินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
จากการใช้อ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ และได้เรียกรับทรัพย์สินจากการปฏิบัติ หน้าที่
นั้นๆ การรับทรัพย์สินในกรณีนี้จึงเป็น การเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นจะมี 
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙ มีโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิตและ 
ปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท  

๙. สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการด าเนินการอย่างสม่าเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
ทางกฎหมาย และสภาวะทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาส่งเสริมหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส 

ด้านความโปร่งใส (Transparency Index) ผู้บริหารยึดมั่นและสนับสนุนการสร้างความโปร่งใส 
และตรวจสอบได้และส่งเสริมให้บุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชามีคุณธรรม ซื่อสัตย์และความโปร่งใส โดยมีแนวปฏิบัติ
ดังนี้  

๑. การบริหารงานงบประมาณจะใช้จ่ายเงินงบประมาณตามวัตถุประสงค์ตามระเบียบแบบแผน  
๒. การจัดซื้อจัดจ้างต้องดาเนินการโดยโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนไม่เรียกรับ ผลประโยชน์ และ

ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  
๓. การดาเนินโครงการหรือกิจกรรม ท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ ให้แต่ละส่วนที่รับผิดชอบ ปิด

ประกาศและเผยแพร่ข้อมูลโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เช่น การปิดประกาศ ณ หน่วยงาน 
ตลอดจนเผยแพร่ตามสื่อ ต่างๆ เช่น เว็ปไซด์เพ่ือให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบข้อมูล  

๔. การร้องเรียน/พฤติกรรมควรร้องเรียน เมื่อพบเห็นการกระท าการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานฯ 
เช่น พบเห็นบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับ อบต. ติดสินบน/รับสินบน ทั้งท างตรงหรือท างอ้อมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท
ห้างร้าน ประชาชนผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียหรือพบเห็นการกระท าที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติของท าง 
ราชการที่อาจจะเป็นช่องท างในการทุจริต คอร์รัปชั่น หรือพบเห็นการกระท าผิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ผิด
กฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดีตลอดจนจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ 

 

 
 

 
ด้านความพร้อมรับผิด (Accountability Index) ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับในสานักงานฯมี

ความรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบความรับผิดชอบต่อบุคคล หรือกระท าการสิ่งต่างๆ แนวท างปฏิบัติโดย  
๑. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้องปฏิบัติงานในทุกขั้นตอน ด้วยความถูกต้องตามกฎหมายและ ระเบียบ

ข้อบังคับต่างๆ อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด กล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง  
๒. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้องปฏิบัติงาน โดยมีพฤติกรรมและทัศนคติท่ีแสดงถึงการ ปฏิบัติงานตาม

หน้าที่อย่างเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ  
๓. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับในหน่วยงาน มีความรับผิดชอบและสมารถตรวจสอบความ 

รับผิดชอบต่อบุคคลหรือกระท าสิ่งต่างๆ  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption Free Index) ยึดมั่น
และสนับสนุนให้มีระบบกลไกในการปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การ ปฏิบัติงาน
มีระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ แนวท างปฏิบัติโดย 

๑. การบริหารงานเป็นไปตามกระบวนการมาตรฐาน  
• ไม่เลือกปฏิบัติ  
• ไม่เห็นแก่พวกพ้อง  
• ไม่รับเรียกสินบน  
• ไม่ใช้ต าแหน่งหาประโยชน์หรือเอ้ือประโยชน์  
๒. ยึดมั่นและสนับสนุนให้มีระบบกลไกในการปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน พ่ือ

ให้การปฏิบัติงานมีระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 

ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) สร้างวัฒนธรรมในองค์กร
ให้มีการปฏิบัติงานที่ยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม โปร่งใส 
ตรวจสอบได้กลายเป็นระเบียบประเพณีปฏิบัติที่ถูกต้องแนวท างปฏิบัติโดย 

๑. สร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการปฏิบัติงานที่ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม 
๒. มีการกาหนดนโยบายในการปฏิบัติงานให้เป็นแนวท างปฏิบัติในทิศท างเดียวกัน ดังนี้ 
    • บุคลากรมีความพร้อมความรับผิดชอบและส านึกในการรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ  
      มอบหมาย 

      • สร้างส านึกในการให้บริการต่อผู้มาใช้บริการ โดยค านึงถึงความต้องการของ 
      ผู้รับบริการเป็นหลัก 
๓. เสริมสร้างบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร ดังนี้ 
    • ส่งเสริมในเรื่องความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในองค์กร เพราะนับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของ 
      การสร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร 
    • การสร้างความรวดเร็วในการท างาน ทั้งในการปฏิบัติงานภายในและความรวดเร็ว ใน  
       การให้บริการต่อผู้มาใช้บริการ 
    • การเปิดใจรับค าวิพากษ์วิจารณ์เพ่ือปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้น 



 
 

 
นโยบายหลักด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน   ส่งเสริมให้หน่วยงานมีการสื่อสารและการ

รับส่งข่าวสารต่างๆ และการนาเสนอเรื่องราว ความรู้สึกนึกคิด ความรู้หรือสิ่งอ่ืนใด ที่ต้องการให้ผู้รับ
สารรู้และเข้าใจข้อมูล โดยมุ่งให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันและน าไปสู่การปฏิบัติงานที่
โปร่งใสตรวจสอบได้ ทั้งเรื่อง มาตรการ/โครงการ/กิจกรรมใดๆโดยมี แนวท างปฏิบัติดังนี้  

๑. ส่งเสริมการติดต่อสื่อสารจากบนลงล่าง ดังนี้  
๑.๑ ผู้บังคับบัญชาบอกเปูาหมายวัตถุประสงค์ของงาน  
๑.๒ ผู้บังคับบัญชามอบหมายงาน  
๑.๓ ผู้บังคับบัญชาให้ข้อมูลย้อนกลับในการท างาน (Performance Feedback)  
๑.๔ มีการประชุม (Meeting)  
๑.๕ ผู้บังคับบัญชาสามารถชี้แนะให้บุคลากรเห็นความสัมพันธ์ของงานมีความสาคัญ และมีผล

ต่อ 
แผนงานโครงการของสานักงานอย่างไร เพ่ือจะได้ช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานให้มี ประสิทธิภาพที่

สูงขึ้น  
๒. ส่งเสริมการติดต่อสื่อสารจากล่างข้ึนบน ดังนี้  
๒.๑ เปิดโอกาสให้บุคลากรขอคาแนะนาจากหัวหน้างาน  
๒.๒ มีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ  
๒.๓ จัดให้มีกล่องรับและแสดงความคิดเห็นภายในสานักงานฯ  
๒.๔ จัดสารวจทัศนคติของบุคลากรในเรื่องต่างๆ  
๓. ส่งเสริมการติดต่อสื่อสารแนวนอน ดังนี้ ส่งเสริมให้มีการสื่อสารในกลุ่มงานเดียวกัน หรือ ใน

ระดับเดียวกัน จะมีความเป็นมิตรกันเอง จะช่วยให้การประสานงานได้ดีขึ้น ซึ่งช่วยลดเวลาการสื่อสาร
ตามสายงาน และยังเป็นช่องท างในการสร้าง นวัตกรรมใหม่ๆ ในองค์กรเพราะได้มีโอกาสรับรู้ข่าวสาร
ข้อมูลระหว่างกันท าให้เห็นโอกาสต่างๆ มากข้ึน  

๔. ส่งเสริมการติดต่อสื่อสารแนวทแยง ดังนี้ ส่งเสริมให้มีการสื่อสารข้ามแผนกส่วนงานและข้าม
ระดับ เพ่ือสร้างการท างานที่บูรณาการ เอ้ือต่อการท างานภายในสานักงานฯให้เป็นแนวท างเดียวกัน 
ทั้งนี้ให้ผู้บริหารผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน ข้าราชการ และบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลโปุงแดงถือ
ปฏิบัติตามเจตจานงดังกล่าวนี้โดยครบถ้วน การไม่ปฏิบัติตามให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือน น าไป
ประกอบการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนหรือสั่งให้ได้รับการพัฒนาหรือให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
ทราบเพ่ือพิจารณาด าเนินการท างวินัยต่อไป    ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 พระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และนโยบายของรัฐบาลข้อ
ที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน ที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ กาหนดให้ปลูกฝัง ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่ กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือ
ปูองกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบและตอบสนองความต้องการ พร้อมอ านวยความ
สะดวก แก่ประชาชน เพ่ือสร้าง ความเชื่อมั่นในระบบราชการ นั้น 



 
 
 
 


